
/

Omul sa sleit de dorina zeificrii-proprii. i fu recunosctor lui Dionisios pentru ajutorul su.

In ritm slbatec, omul îi celebra asemuirea cu Dumnezeu. Era frumos; jubila cu patos, adânc. §S
Astfel nscu teatrul. Convieuire, extaz, mister.
Fr literatur; Fr public.

Fr diveri doctori în tiine oficiale cari caut învtur în teatru.

m

Târziu undeva într’un ungher al pmântului, tinuit, „Madame Eve“ muc din mrul paradisului. (Aa glsue'cel puin „Ge-
neza“) Pierdu ruinea i cu ajutorul lui Aclam din lut plmditul, cre prototipul p. t. publicul amator de [noutate senza-
i onalo-senzual.

i cum scrisul i cetitul deveni accesibil oricui, cei mai obraznici, cei mai puin lenei, inventar în marginea vieei, mici
minciuni plate (dasclii numesc : literatur). înbueau sufletul omului pornit întru asemuirea sa cu Dumnezeu.

Omul se împotrivi. Dar fu covârit. Astfel muri teatrul poporului.

In timpul domniei insolenilor, omul protest; încerc s-i oglindeasc propria suferin, în patimile lui Christ.
Se cldi o cuc — teatrul — în care jucau în vid, personagii anemice lipsite de interes.

Teatrul deveni panopticunvobiectiv, anticuariat proaspt zugrvit. (Schakespeare i Moliere ne-au creiat teatrul obiectiv).
Clowni inscui cu puternic personalitate, au trebuit totui s fac concesiuni. Norodul de stclnie prin reprezentanii lor
puternici — statul i — biserica le-a refuzat mormântul.

 i aa muri pentru a doua oar teatrul poporului.
i i
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Vrem s-l reînviem.

In clownerii, pantomime, în cântece de veselie, s retrim extazele vieei noastre; s crem misterele epocei noastre.

Mister, în care ritmul mainei, uerul sirenei, suferina cotidian, sforarea noastr spre libertatea emotiv i bucuria mân-
tuirei,. s devie sensul i menirea teatrului subiectiv al epocei noastre.

Contieni c form teatral nu e etern ; o glorificm pe a noastr.

® In lturi literatura stelnielor. fiiIn lturi teatrul cuc, cu logi i parchete.
&lt;A Noi vrem reintegrarea arenei — circului. I. M. DANIEL


